االتـحـاد الـلـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم
نـظـام الـعـقــوبــات
 -1نـظـام عـقــوبــات الـجـمـعـيـــات
الـمـــادة : 1 - 1
كـل جـمـعـيـة :
 - 1تـتـخـلـف عـن الـمـشـاركـة فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام ألي درجـة تـهـبـط الـى
درجـة أدنـى  .أمـا اذا كـانـت مـن الـدرجـة الـرابـعـة أو مـن جـمـعـيـات الـمـنـاطـق
فـتـشـطـب نـهـائـيـا" مـن عـضـويـة االتـحـاد .
 - 2تـتـخـلـف عـن الـمـشـاركـة فـي بـطـولـة كـأس لـبـنـان حـسـب مـا هـو مـحـدد
لـجـمـعـيـات الـدرجـتـيـن األولـى والـثـانـيـة  ،تـتـعـرض للـعـقـوبـة بـشـطـب 12
نـقـطـة مـن رصـيـدهـا الـعـام فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام .
 - 3تـتـخـلـف عـن الـمـشـاركـة فـي أي مـن بـطـوالت كـأس الـنـخـبـة  ،كـأس االتـحـاد ،
كـأس الـسـوبـر أو أيـة مـسـابـقـة رسـمـيـة تـحـددهـا اللـجـنـة الـعـلـيـا  ،تـتـعـرض
للـعـقــوبـة بـشـطـب  12نـقـطـة مـن رصـيـدهـا الـعـام فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام .
 - 4تـتـخـلـف عـن الـمـشـاركـة فـي أي مـن بـطـوالت الـفـئـات الـعـمـريـة لآلمـال
والـشـبـاب والـنـاشـئـيـن واألشـبـال الـمـحـددة لـهـا  ،تـعـاقـب بـمـا نـص عـلـيـه نـظـام
عـقـوبـات الـجـمـعـيـات (الـمـادة . )21-1

الـمـــادة 2 - 1
كـل جمـعـيـة منـضـمـة الـى عـائـلـة االتـحـاد تـلـعـب أو تشـتـرك مـع فـرق غيـر مجـازة
وغـيـر منـضـمـة الـى االتـحـاد تـنـذر للـمـرة األولـى  ،واذا تكـررت المـخـالـفـة تـقـرر
اللـجـنـة العـلـيـا مـا تـراه منـاسـبـا" مـن عقـوبـات اداريـة عـلـى أال تتـجـاوز شـطـب  3نـقـاط
مـن رصيدهـا فـي بطـولـة الدوري العـام  ،وعقـوبـات مـاديـة علـى أن ال تتـجـاوز  44وحدة .

الـمـــادة : 3 - 1
كـل جـمـعـيـة تـكـلـف حـكـمـا" غـيـر مـجـاز أو غـيـر مـؤهـل قـانـونـا" لـقـيـادة مـبـاراة وديـة
مـعـلـن عـنـهـا تـغـرم بـمـبـلـغ تـحـدده اللـجـنـة الـعـلـيـا وال يـقـل عـن  14وحـدات وال يـزيـد
عـن  144وحـدة .
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الـمـــادة : 4 - 1
كـل جـمـعـيـة تـلـعـب مـع فـريـق أجـنـبـي غـيـر مـجـاز وغـيـر مـنـضـم الـى اتـحـاد بـالده أو
مـن دون مـوافـقـة اللـجـنـة الـعـلـيـا لالتـحـاد  ،تـعـاقـب بـحـرمـانـهـا مـن اللـعـب مـع الـفـرق
األجـنـبـيـة فـي لـبـنـان وخـارجـه مـدة سـنـة  ،وتـغـرم بـمـبـلـغ تـحـدده اللـجـنـة الـعـلـيـا  ،وال
يـقـل عـن  24وحـدة وال يـزيـد عـن  244وحـدة  .وفـي حـال تـكـرار الـمـخـالـفـة تـوقـف
الـجـمـعـيـة لـمـدة شـهـر  ،وتـغـرم بـمـبـلـغ تـحـدده اللـجـنـة الـعـلـيـا وال يـقـل عـن  44وحـدة
وال يـزيـد عـن  444وحـدة .

الـمـــادة : 5 - 1
كـل جـمـعـيـة تـشـرك العـبـا" فـي أي مـبـاراة غـيـر مـوقـع عـلـى كـشـوفـهـا أو العـبـا" ال
يـحـق لـه اللـعـب قـانـونـا" أو العـبـا" مـوقـوفـا" أو تـزور شـخـصـيـة العـب  ،تـعـاقـب
بـخـسـارة الـمـبـاراة وبـدفـع غـرامـة مـالـيـة تـحـددهـا اللـجـنـة الـعـلـيـا  ،وال تـقـل قـيـمـتـهـا
عـن  24وحـدة وال تـزيـد عـن  244وحـدة .
بـاسـتـثـنـاء الـمـبـاراة الـوديـة الـتـي تـشـرك فـيـهـا الـجـمـعـيـة عـلـى سـبـيـل الـتـجـربـة
العـبـا" غـيـر مـسـجـل عـلـى كـشـوفـهـا بـعـد مـوافـقـة اللـجـنـة الـعـلـيـا  ،ومـوافـقـة
الـجـمـعـيـة الـتـي يـنـتـسـب الـيـهـا الالعـب اذا كـان يـلـعـب داخـل لـبـنـان .

الـمـــادة :6 - 1
كـل جـمـعـيـة يـنـزل جـمـهـورهـا الـى أرض الـمـلـعـب بـقـصـد إشـاعـة الـفـوضـى
لـمـصـلـحـة أحـد الـفـريـقـيـن  ،أو يـتـسـبـب فـي تـعـطـيـل الـمـبـاراة ألي سـبـب كـان وبـأيـة
وسـيـلـة كـانـت مـثـل قـذف أرض الـمـلـعـب أو الـحـكـام أو الالعـبـيـن بـالـحـجـارة أو سـوى
ذلـك مـمـا يـؤدي الـى تـعـطـيـل الـمـبـاراة تـعـاقـب الـجـمـعـيـة الـمـسـتـفـيـدة مـن مـخـالـفـة
الـجـمـهـور بـخـسـارة الـمـبـاراة وبـشـطـب ثـالث نـقـاط مـن رصـيـدهـا الـعـام  ،وتـحـرم مـن
حـقـهـا فـي الـدخـل  ،الـذي يـصـبـح مـن نـصـيـب االتـحـاد  .واذا كـان الـمـشـتـركـون فـي
الـشـغـب مـن أعـضـاء الـجـمـعـيـتـيـن فـتـطـبـق الـعـقـوبـة بـحـق الـجـمـعـيـتـيـن  .واذا أدى
تـدخـل الـجـمـهـور الـى االصـطـدام فـتـضـاعـف الـعـقـوبـة بـشـطـب سـت نـقـاط مـن
رصـيـدهـا الـعـام  .واذا اشـتـرك الالعـبـون فـي الـشـغـب قـبـل أو أثـنـاء الـمـبـاراة أو بـعـدهـا
أو حـرضـوا عـلـيـه يـعـاقـب كـل مـخـالـف مـنـهـم بـالـتـوقـيـف عـن اللـعـب سـت ()6
مـبـاريـات تـلـي مـبـاشـرة" تـاريـخ الـمـخـالـفـة  ،وتـتـحـمـل الـجـمـعـيـة مـسـؤولـيـة
الـتـعـويـض عـن األضـرار الـتـي تـنـتـج عـن ذلـك اضـافـة الـى غـرامـة ال تـقـل عـن 24
وحـدة وال تـزيـد عـن  244وحـدة .
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الـمـــادة : 7 - 1
كـل جـمـعـيـة تـمـتـنـع عـن تـسـديـد الـذمـم الـمـالـيـة واالشـتـراك الـسـنـوي لالتـحـاد ضـمـن
مـوعـد أقـصـاه سـبـعـة أيـام مـن تـاريـخ انـطـالق الـبـطـولـة الـمـشـاركـة فـيـهـا  ،تـسـتـبـعـد
مـن جـدول الـمـبـاريـات  ،مـع تـطـبـيـق أحـكـام نـظـام االتـحـاد األسـاسـي والـداخـلـي .

الـمـــادة : 8 - 1
كـل جـمـعـيـة :
 - 1تـحـضـر الـى الـمـلـعـب لـمـبـاشـرة مـبـاراتـهـا بـاقـل مـن سـبـعـة العـبـيـن تـعـاقـب
بـخـسـارة الـمـبـاراة  ،وبـشـطـب سـت نـقـاط مـن رصـيـدهـا الـعـام  ،وبـحـرمـانـهـا
حـقـهـا مـن دخـل الـمـبـاراة اذا وجـد  ،وبـتـحـمـيـلـهـا مـصـروفـات انـتـقـال الـفـريـق
الـخـصـم والـمـبـاراة الـتـي تـحـددهـا اللـجـنـة الـعـلـيـا .
 - 2تـتـخـلـف عـن لـعـب أي مـبـاراة مـن مـبـاريـات الـبـطـوالت الـرسـمـيـة الـمـحـددة ،
أو الـمـؤجـلـة أو الـمـعـادة أو الـمـنـقـولـة  ،وفـي أي مـوعـد يـحـدده االتـحـاد  ،ألي
سـبـب كـان لـم تـقـبـلـه اللـجـنـة الـعـلـيـا لالتـحـاد  ،تـعـاقـب بـخـسـارة الـمـبـاراة
وبـشـطـب سـت نـقـاط مـن رصـيـدهـا الـعـام  ،وبـفـقـدان حـصــتـهـا مـن دخـل
الـمـبـاراة إذا وجـد وبـتـحـمـيـلـهـا كـافـة مـصـروفـات الـمـبـاراة إذا وجـدت  .وفـي
حـال تـكـرار الـمـخـالـفـة  ،تـعـاقـب الـجـمـعـيـة بـشـطـب نـتـائـج جـمـيـع مـبـاريـاتـهـا
واعـتـبـار فـريـقـهـا غـيـر مـشـارك فـي الـبـطـولـة وتـصـنـيـفـه فـي الـمـركـز
األخـيـر فـي الئـحـة الـبـطـولـة إذا حـدثـت الـمـخـالـفـة فـي أثـنـاء الـمـرحـلـة األولـى
(الـذهـاب) مـن الـبـطـولـة  .أمـا إذا حـدثـت الـمـخـالـفـة فـي أثـنـاء الـمـرحـلـة الثـانـيـة
(اإليـاب) تـلـغـى نـتـائـج ونـقـاط مـبـاريـاتـهـا فـي الـمـرحـلـة الـثـانـيـة فـقـط .
هـذا بـاالضـافـة إلـى الـعـقـوبـة الـمـنـصـوص عـنـهـا فـي الـمـادة . 22-1
 - 3تـنـسـحـب مـن الـبـطـولـة ألي سـبـب كـان  ،تـعـاقـب بـشـطـب نـتـائـج مـبـاريـاتـهـا
واعـتـبـار فـريـقـهـا غـيـر مـشـارك فـي الـبـطـولـة وتـصـنـيـفـه فـي الـمـركـز
األخـيـر فـي الئـحـة الـبـطـولـة إذا حـدثـت الـمـخـالـفـة فـي أثـنـاء الـمـرحـلـة األولـى
(الـذهـاب) مـن الـبـطـولـة  .أمـا إذا حـدثـت الـمـخـالـفـة فـي أثـنـاء الـمـرحـلـة
الـثـانـيـة (اإليـاب) فـتـحـتـفـظ الـجـمـعـيـة بـنـقـاطـهـا الــتـي جـمـعـتـهـا مـن المـرحلـة
األولـى  ،وتـلـغـى نـتـائـج ونـقـاط مـبـاريـاتـهـا فـي الـمـرحـلـة الـثـانـيـة فـقـط .
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-4 - 4إذا انـسـحـبـت الـجـمـعـيـة فـي خـالل مـرحـلـة الـذهـاب مـن الـبـطـولـة الـمـقـامـة
عـلـى طـريـقـة مـرحـلـتـي الـذهـاب وااليـاب  ،وكـذلـك مـن الـبـطـولـة الـمـقامـة
عـلـى طـريـقـة مـرحـلـة واحـدة ذهـابـا" فـقـط  ،تـعـاقـب بـشـطـب نـتـائـج جـمـيـع
مـبـاريـاتـهـا  ،واعـتـبـار فـريـقـهـا غـيـر مـشـارك فـي الـبـطـولـة  ،وتـصـنـيـفـهـا فـي
الـمـركـز األخـيـر فـي الئـحـة الـبـطـولـة  ،وهـبـوطـهـا بـصـورة آلـيـة ومـبـاشـرة
إلـى الـدرجـة األدنـى  ،وذلـك مـهـمـا بـلـغ عـدد الـجـمـعـيـات الـتـي تـكـون قـد
ارتـكـبـت مـخـالـفـة مـمـاثـلـة  ،ولـو تـجـاوز عـدد هـذه الـجـمـعـيـات الـعـدد الـمـحـدد
لـهـبـوط الـجـمـعـيـات فـي كـل بـطـولـة والـمـنـصـوص عـلـيـه فـي نـظـامـهـا .
ويـكـون صـعـود الـجـمـعـيـات فـي الـمـقـابـل لـمـلء مـا يـكـون قـد شـغـرمـن مـراكـز
لـعـدد مـمـاثـل تـمـامـا" لـهـا مـن الـدرجـة األدنـى  .وتـحـدد الـلـجـنـة الـعـلـيـا فـي
هـذه الـحـال األسـس والـقـواعـد الـفـنـيـة لـكـيـفـيـة تـحـديـد مـراكـز وتـرتـيـب
الـجـمـعـيـات الـمـنـطـبـقـة عـلـيـهـا صـفـة الـعـدد الـزائـد عـلـى مـا هـو مـحـدد فـي
نـظـام الـبـطـولـة والـتـي يـمـكـن أن تـشـغـل الـزائـد مـن الـمراكـز الـشـاغـرة  .وهـذا
الـوضـع يـطـبـق كـلـيـا" عـلـى الـدرجـات كـافـة بـحـيـث يـتـم مـلء كافـة الـمـراكـز
الـتـي تـشـغـر مـن درجـة إلـى أخرى  ،وإلى أن يبـقـى عدد الجـمـعـيات في الـدرجـات
كـافـة مـطـبـقـا" لـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيـه فـي نـظـام تـصـنـيـف الـجـمـعـيـات .
 - 2تـعـاقـب الـجـمـعـيـة إذا مـا انـسـحـبـت مـن الـبـطـولـة أو تـكـرر تـخـلـفـهـا عـن
الـلـعـب  ،وهـو األمر الـمـنـصـوص عـنـه فـي الـبـنـود  1و  2و  3مـن هـذه الـمـادة ،
بـشـطـب نـتـائـج جـمـيـع مـبـاريـاتـهـا  ،وهـبـوطـهـا إلـى درجـة أدنـى .
أمـا إذا كـانـت الـجـمـعـيـة الـمـخـالـفـة من الـدرجـة الـرابـعـة أو مـن جـمـعـيـات
الـمـنـاطـق  ،فـتـشـطـب مـن عـضـويـة االتـحـاد .
 - 6إذا كـانـت الـجـمـعـيـة الـمـنـسـحـبـة أو الـمـتـخـلـفـة تـكـرارا" عـن الـلـعـب تـحـتـل
مـركـزا" أخـيـرا" فـي الـتـرتـيـب الـعـام أو مـركـزا" يجـعـلـهـا فـي حـكـم الـهـابـطـة
إلـى درجـة أدنـى  ،فـيـصـار إلـى إنـزالـهـا درجـتـيـن إذا كـانـت مـن جـمـعـيـات
الـدرجـة األولـى أو الـثـانـيـة أو الـثـالـثـة  ،وفـي حـال كـانـت الـجـمـعـيـة الـمـخـالـفـة
فـي الـدرجـة الـرابـعـة أو مـن جـمـعـيـات الـمـنـاطـق فـتـشـطـب نـهـائـيـا" .

الـمـــادة : 9 – 1
كـل جـمـعـيـة تـشـرك مـعـهـا فـي أي مـبـاراة أكـثـر مـن الـعـدد الـمـحـدد لالعـبـيـن األجـانـب
أو تـخـالـف قـوانـيـن الـبـطـولـة الـمـتـعـلـقـة بـتـبـديـل الالعـبـيـن الـواجـب اتـبـاعـهـا حـسـب
الـنـصـوص الـدولـيـة للـعـبـة  ،تـعـاقـب بـخـسـارة الـمـبـاراة وبـدفـع غـرامـة مـالـيـة
تـحـددهـا الـلـجـنـة الـعـلـيـا عـلـى أال تـقـل عـن  14وحـدات وال يــزيـد عـن  144وحـدة .
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الـمـــادة : 11 – 1
تـشـطـب نـتـائـج جـمـيـع مـبـاريـات الـجـمـعـيـة الـتـي تـلـعـب دون مـقـدرتـهـا الـحـقـيـقـة
عـددا" ونـوعـا" فـي العـبـيـهـا وأداء فـريـقــهـا  ،أو تـدفـع سـواهـا مـن جـمـعـيـات أو
العـبـيـن إلـى الـلـعـب دون مـقـدرتـهـا الـحـقـيـقـة عـددا" ونـوعـا" مـن العـبـيـهـا وأداء
فــريـقـهـا وبـمـا يـؤدي بـالـتـالـي إلـى الـتـأثـيـر أو الـتـالعـب بـالـنـتـيـجـة الـعـامـة لـتـرتـيـب
األنـديـة فـي الـبـطـولـة وذلـك بـعـد تـحـقـيـق تـجـريـه الـلـجـنـة الـعـلـيـا وتـعـلـن نـتـائـجـه .
وتـعـاقـب الـجـمـعـيـة بـإسـقـاطـهـا إلـى درجـة أدنـى إذا كـانـت مـن الـدرجـات األولـى أو
الـثـانـيـة أو الـثـالـثـة  .أمـا إذا كـانـت مـن فـئـة الـدرجـة الـرابـعـة أو مـن جـمـعـيـات
الـمـنـاطـق فـتـشـطـب نـهـائـيـا" مـن عـضـويـة االتـحـاد .

الـمـــادة : 11 - 1
كـل جـمـعـيـة ال تـبـرز تـصـريـحـات العـبـيـهـا تـغـرم بـوحـدتـيـن عـن كـل تـصـريـح .

الـمـــادة : 12 - 1
تـعـاقـب الـجـمـعـيـة الـمـخـالـفـة  ،بـخـسـارة الـمـبـاراة  ،وبـفـقـدان حـقـهـا مـن الـدخـل الـذي
يـأخـذه االتـحـاد  ،وبـشـطـب ثـالث نـقـاط مـن رصـيـدهـا الـعـام إذا :
 - 1اسـتـثـمـرت تـغـيـب الـحـكـم عـن الـحـضـور الـمـلـعـب مـخـالـفـة بـذلـك أحـكـام
الـمـادة  4-14-16مـن نـظـام الـحـكـام .
 - 2امـتـنـعـت عـن الـلـعـب اعـتراضـا" عـلـى صـالحـيـة الـمـلـعـب إذا طـلـب الـحـكـم
مـنـهـا ذلـك أو غـادرت الـمـلـعـب مـن دون مـوافـقـة الـحـكـم .
 - 3امـتـنـعـت عـن الـلـعـب إذا تـأخـر الـبـدء فـي الـمـبـاراة عـن وقـتـهـا ولـم يـتخـذ
الـحـكـم بـعـد قـرارا" بـشـأن الـمـبـاراة .

الـمـــادة : 13 - 1
كـل فـريـق يـنـسـحـب مـن الـمـلـعـب  ،أو يـفـقـد عـدد العـبـيـه الـقـانـونـي ضـمـن أســلـوب
الـتـحـايـل  ،وهـو مـا تـقـرر الـلـجـنـة الـعـلـيـا ثـبـوتـه  ،أو يـتسـبب العـبـوه أو إداريـوه فـي
إيـقـاف الـمـبـاراة اعـتـراضـا" عـلـى أحـكـام الـحـكـم أو ألي سـبـب آخـر لـم يـقـره الـحـكـم ،
يـعـاقـب بـمـا يـأتـي :
 - 1يـخـسـر الـمـبـــاراة .
 - 2يـفـقـد حـقـه مـن الـدخـل الـذي يـأخـذه االتـحـاد .
 - 3تـشـطـب سـت نـقـاط مـن رصـيـده الـعـام .
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الـمـــادة : 14 - 1
الـجـمـعـيـة الـتـي يـحـضـر العـبـوهـا مـن دون تـرقـيـم لـمـالبـسـهـم لالشـتـراك فـي
الـمـبـاراة  ،تـعاقـب بـخـسـارة الـمـبـاراة وبـشـطـب ثـالث نـقـاط مـن رصـيـدهـا الـعـام ،
وبـغـرامـة مـالـيـة تـحـددهـا الـلـجـنـة الـعـلـيـا عـلـى أال تـقـل عـن  14وحـدات وال تـزيـد
عـن  144وحـدة  .وكـل جـمـعـيـة التـحـضـر مـعـهـا كـرتـيـن صـالـحـتـيـن
وقـانـونـيـتـيـن للـعـب  ،تـعـاقـب بـغـرامـة مـالـيـة تـحـددهـا الـلـجـنـة الـعـلـيـا عـلـى أال
تـقـل عـن وحـدتـيـن وال تـزيـد عـن عـشـريـن وحـدة .

الـمـــادة : 15 - 1
الـجـمـعـيـة الـتـي تـشـتـرك فـي مـبـاراة وديـة مـن دون إذن مـن الـلـجـنـة الـعـلـيـا فـي
الـوقـت نـفـسـه الـذي تـقـام فـيـه مـبـاراة رسـمـيـة ومـن نـفـس الـدرجـة وفـي نـفـس
ال ـمـدينـة  ،تـعـاقـب بـغـرامـة مـالـيـة تـحـددهـا الـلـجـنـة الـعـلـيـا عـلـى أال تـقـل عـن 14
وحـدات والتـزيـد عـن  144وحـدة  .وإذا تـكـررت الـمـخـالـفـة فـي نـفـس الـمـوسـم
تـعـاقـب الـجـمـعـيـة بـااليـقـاف عـن الـلـعـب مـدة شـهـر وبـغـرامـة مـالـيـة تـحـددهـا
الـلـجـنـة الـعـلـيـا وال تـقـل عـن  24وحـدة وال تـزيـد عـن  244وحـدة  .وفـي حـال
تـكـرار الـمـخـالـفـة مـجـددا" تـضـاعـف الـعـقـوبـة  .أمـا إذا لـعـبـت الـجـمـعـيـة فـي
أثـنـاء إقـامـة مـبـاراة للـمـنـتـخـب الـوطـنـي وفـي نـفـس الـمـديـنـة  ،فـتـعـاقـب بـااليـقـاف
عـن الـلـعـب مـدة شـهـر وبـدفـع غـرامـة مـالـيـة تـحـددهـا الـلـجـنـة الـعـلـيـا عـلـى أال
تـقـل عـن  44وحـدة وال تـزيـد عـن  444وحـدة .

الـمـــادة : 16 - 1
تـطـبـق جـمـيـع أحـكـام هـذه الـمـواد فـي جـمـيـع الـبـطـوالت الـرسـمـيـة الـتـي يـنـظـمـهـا
االتـحـاد ولـجـمـيـع الـفـئـات والـدرجـات  .ويـكـون للـجـنـة الـعـلـيـا لالتـحـاد الـحـق فـي
إجـراء الـتـحـقـيـق فـي شـأن أحـداث الـمـبـاريـات  .وإنـزال الـعـقـوبـات بـحـق مـن
تـثـبـت إدانـتـهـم فـيـهـا مـهـمـا تـعـددت صـفـاتـهـم .

الـمـــادة : 17 - 1
كـل جـمـعـيـة يـكـون لالتـحـاد فـي ذمـتـهـا اشـتـراكـات سـنـويـة  ،أو ذمـم مـالـيـة عـلـى
اخـتـالف أنـواعـهـا  ،تـفـقـد حـقـهـا فـي ضـم العـبـيـن جـدد إلـيـهـا  ،أو إجـراء أيـة
مـعـامـالت إداريـة  ،أو الـمـشـاركـة فـي أي مـبـاراة أو مـسـابـقـة أو بـطـولـة رسـمـيـة أو
وديـة عـلـى اخـتالف أنـواعـهـا  ،إضـافـة إلـى فـقـدانـهـا حـق الـمـنـاقـشـة والـتـصـويـت
فـي اجـتـمـاع الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة لالتـحـاد  .وال تـسـتـعـيـد الـجـمـعـيـة أي حـق مـن
هـذه الـحـقـوق إال بـعـد إتـمـام وفـائـهـا بـسـداد كـل مـا عـلـيـهـا مـن واجـبـات وذمـم
مـالـيـة  ،أو تـسـويـة وضـعـهـا الـمـالـي مـع االتـحـاد .
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الـمـــادة : 18 - 1
كـل جـمـعـيـة تـتـخـلـف عـن لـعـب أيـة مــبـاراة فـي إطـار بـطـولـة كـأس لـبـنـان  ،ومـن
دون وجـود سـبـب قـاهـر أو عـذر تـقـبـلـه الـلـجـنـة الـعـلـيـا لالتـحـاد  ،تـعـتـبـر خـاسـرة
الـمـبـاراة  ،وتـطـبـق فـي حـقـهـا الـعـقـوبـات الـمـالـيـة الـمـنـصـوص عـنـهـا فـي الـمـادة
. 22-1
إذا كانـت الجـمـعـيـة المـتـخـلـفـة مـن جـمـعـيـات الـدرجـة األولـى أو الـثـانـيـة فيـضـاف
إلـى الـعـقـوبـة أعاله العـقـوبـة الـمـنـصـوص عـنـهـا فـي الـبـنـد  2مـن الـمـادة . 1-1

الـمـــادة : 19 - 1
كـل جـمـعـيـة تـتـخـلـف عـن لـعـب أيـة مـبـاراة مـنـدرجـة ضـمـن جـدول مـبـاريـاتـهـا
األربـع األخـيـرة فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام أليـة درجـة مـن الـدرجـات فـي فـئـة
الـرجـال  ،ومـن دون وجـود سـبب قـاهـر أو عـذر تـقـبـلـه الـلـجـنـة الـعـلـيـا  ،تـعـاقـب
بـشـطـب كـافـة نـتـائـجـهـا  ،وبـإسـقـاطـهـا إلـى الـدرجـة األدنـى مـبـاشـرة إذا كـانـت مـن
ضـمـن أنـديـة الـدرجـة األولـى  ،أو الـدرجـة الـثـانـيـة  ،أو الـدرجـة الـثـالـثـة  ،هـذا
بـاالضـافـة إلـى الـعـقـوبـات الــنـصـوص عـنـهـا فـي الـمـادة  . 22-1أمـا إذا كـانــت مـن
ضـمـن أنـديـة الـدرجـة الـرابـعـة أو مـن جـمـعـيـات الـمـنـاطـق فـتـشـطـب مـن عـضـويـة
االتـحـاد .

الـمـــادة : 21 - 1
كـل جـمـعـيـة تـتـخـلـف عـن لـعـب أيـة مـبـاراة مـنـدرجـة ضـمـن جـدول مـبـاريـاتـهـا فـي
أي دورة تـصـفـيـة نـهـائـيـة عـلـى اخـتـالفـهـا وتـعـدد مـراحـلـهـا تـجـمـع بـيـن جـمـعـيـات
مـن مـجـمـوعـات تـمـهـيـديـة مـخـتـلـفـة لـتـحـديـد مـراكـز الـجـمـعـيـات الـنـهـائـيـة فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام ألي درجـة مـن الـدرجـات فـي فـئـة الـرجـال  ،ومـن دون وجـود
سـبب قـاهـر أو عـذر تـقـبـلـه الـلـجـنـة الـعـلـيـا لالتـحـاد  ،تـعـاقـب بـشـطـب نـتـائـجـهـا
الـمـسـجـلـة فـي دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة فـقـط  ،وبـإسـقـاطـهـا إلـى الـدرجـة األدنـى
مـبـاشـرة إذا كـانـت مـن بـيـن جـمـعـيـات الـدرجـة األولـى  ،أو الـدرجـة الـثـانـيـة  ،أو
الـدرجـة الـثـالـثـة  .أمـا إذا كـانـت مـن ضـمـن أنـديـة الـدرجـة الـرابـعـة أو مـن جـمـعـيـات
الـمـنـاطـق فـتـشـطـب نـهـائـيـا"  ،أمـا إذا كـانـت تـحـتـل مـركـزا" مـتـأخـرا" فـي
الـدرجـات األولـى  ،أو الـثـانـيـة  ،أو الـثـالـثـة ويـعـرضـهـا أسـاسـا" للـهـبـوط إلـى درجـة
أدنـى  ،فـيـصـار إلـى هـبـوطـهـا درجــتـيـن .
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الـمـــادة : 21 - 1
كـل جـمـعـيـة تـتـخـلـف عـن الـمـشـاركـة الـكـامـلـة بـاللـعـب فـي أيـة بـطـولـة مـلـتـزمـة
الـمـشـاركـة فـيـهـا مـن بـيـن بـطـوالت الـدوري للـفـئـات الـعـمـريـة (لـفـرق اآلمـال ،
الـشـبـاب  ،الـنـاشـئـيـن  ،واألشـبـال) وألي سـبب كـان  ،تـعـاقـب بـشـطـب ( )6سـت
نـقـاط مـن الـرصـيـد الـعـام لـفـريـقـهـا للـرجـال فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام فـي مـقـابـل
كـل بـطـولـة لـكـل فـئـة عـمـريـة مـحـددة تـكـون قـد تـخـلـفـت عـن الـمـشـاركـة الـكـامـلـة
فـيـهـا  .وتـعـفـى الـجـمـعـيـة مـن كـل مـسـؤولـيـة فـي حـال عـدم إقـامـة الـبـطـولـة بـقـرار
صـادر عـن الـلـجـنـة الـعـلـيـا .

الـمـــادة : 22 - 1
يـحـظـر عـلـى الجـمـعـيـات االتـصـال بـاالتحـادات الدولـيـة والقـاريـة واالقـليمـيـة
والخـارجـيـة وتتـعـرض الـجـمـعـيـة الـمـخـالـفـة لـعـقـوبـات مـالـيـة ال تـقـل عـن  24وحـدة
وال يـزيـد عـن  244وحـدة وعـقـوبـات إداريـة تـحـددهـا الـلـجـنـة الـعـلـيـا وتـصـل إلى حـد
إيـقـافـهـا عن مـزاولـة نشـاطـهـا الريـاضي بـاللـعـب مـدة تـراوح بيـن أسبـوع وشهـر .

الـمـــادة : 23 - 1
كـل جـمـعـيـة يـتـصـرف جـمـهـورهـا بـشـكـل يـتـنـاقـض مـع الـروح الـريـاضـيـة
والـتـصـرف الالئـق فـي الـمـالعـب وعـلـى الـمـدرجـات وفـي مـحـيـطـهـا (كـاالعـتـداء
وااليـذاء والـسـب والـشـتـم والـقـدح والـذم وإثـارة الـنـعـرات عـلـى أنـواعـهـا وبـاثـارة
أعـمـال الشـغـب أثـنـاء المـبـاراة أو بـعـدهـا) تـعـاقـب بـغـرامـة مـالـيـة تحـددهـا اللجـنـة
العلـيـا علـى أال تـقـل عـن  14وحـدات وال تـزيـد عـن  144وحـدة  ،مـا لـم تـجـد اللجنـة
العـلـيـا ضرورة لتـوقـيـع غـرامـة أشـد اذا مـا أدت اعـمـال الشـغـب الى حـدوث أضـرار
فـي األشـخـاص والمـنـشـآت والمـمـتـلـكـات .

الـمـــادة :24 – 1
عـنـد مـا تـتـضـمـن عـقـوبـة جمـعـيـة مـا شـطـب نـقـاط مـن رصـيـدهـا الـعـام فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام  ،فـإن شـطـب الـنـقـاط يـتـم مـن رصـيـدهـا الـعـام فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـمـوسـم الـذي حـدثـت فـيـه الـمـخـالـفـة  ،ولـو أدى األمـر إلـى تـنـفـيـذ حـسـم
الـنـقـاط بـعـد اخـتـتـام الـبـطـولـة وإعـالن نـتـائـجـهـا وتـرتـيـب جـمـعـيـاتـهـا  ،وتـالـيـا"
إعـادة االحـتـسـاب مـن جـديـد للـنـتـائـج الـنـهـائـيـة للـبـطـولـة الـنـاجـمـة عـن حـسـم
الـنـقـاط  ،شـريـطـة أن يـحـدث ذلـك قـبـل بـدايـة الـمـوسـم الـريـاضـي الـتـالـي للـمـوسـم
الـذي حـدثـت خـاللـه الـمـخـالـفـة .
9/...

-9وإذا مـا تـبـيـن أن شـطـب الـنـقـاط لـم يـشـكـل عـقـابـا" كـافـيـا" للـجـمـعـيـة الـمـخـالـفـة
ولـم يـؤثـر تـالـيـا" عـلـى تـرتـيـبـهـا فـي الئـحـة الـبـطـولـة  ،تـتـخـذ الـلـجـنـة الـعـلـيـا
عـقـوبـة مـالـيـة إضـافـيـة بـحـق الجـمـعـيـة تـتـراوح مـا بـيـن  24و  244وحـدة .

الـمـــادة :25 – 1
بـاالضـافـة إلـى الـعـقـوبـات األخـرى  ،تـعـاقـب الـجـمـعـيـة الـمـنـسـحـبـة أو الـمـتـخـلـفـة
تـكـرارا" مـن بـطـولـة أو مـسـابـقـة مـلـزمـة لـهـا أو بـعـد إعـالن مـشـاركـتـهـا فـي
مـسـابـقـة غـيـر مـلـزمـة لـهـا بـعـقـوبـة مـالـيـة عـلـى الـشـكـل الـتـالـي :
 جـمـعـيـات الـدرجـة األولـى ال تـقـل عـن  24وحـدة وال تـزيـد عـن  244وحـدة عـنكـل بـطـولـة أو مـسـابـقـة .
 جـمـعـيـات الـدرجـة الـثـانـيـة ال تـقـل عـن  24وحـدة وال تـزيـد عـن  344وحـدة عـنكـل بـطـولـة أو مـسـابـقـة .
 جـمـعـيـات الـدرجـة الـثـالـثـة ال تـقـل عـن  24وحـدة وال تـزيـد عـن  244وحـدة عـنكـل بـطـولـة أو مـسـابـقـة .
 جـمـعـيـات الـدرجـة الـرابـعـة ال تـقـل عـن  24وحـدة وال تـزيـد عـن  144وحـدة عـنكـل بـطـولـة أو مـسـابـقـة غـيـر بـطـولـة الـدوري الـعـام ألنـديـة الـدرجـة الـرابـعـة .

الـمـــادة :26 – 1
 - 1كـل جـمـعـيـة يـقـوم أحـد العـبـيـهـا أو إداريـيـهـا بـضـرب الـحـكـم بـأيـة وسـيـلـة
كـانـت  ،أثـنـاء أو قـبـل أو بـعـد الـمـبـاراة  ،داخـل الـمـلـعـب أو خـارجـه  ،أو يـمـزق
تـقـريـر الـمـبـاراة  ،تـعـاقـب بـتـحـمـيـلـهـا كـافـة األضـرار والـتـعـويـضـات
الـمـتـرتـبـة مـن جـراء الـمـخـالـفـة إضـافـة إلـى عـقـوبـة مـالـيـة ال تـقـل عـن 24
وحـدة وال تـزيـد عـن  244وحـدة  ،وذلـك بـعـد تـحـقـيـق تـجـريـه الـلـجـنـة الـعـلـيـا
للـتـحـقـق مـن عـالقـة الـجـمـعـيـة بـالـمـخـالـفـة .
 - 2كـل جـمـعـيـة يـقـوم أحـد العـبـيـهـا أو إداريـيـهـا بـالـتـجـريـح أو الـتـهـجـم أو الـشـتـم
أو أي عـمـل مـشـيـن بـحـق االتـحـاد أو الـلـجـنـة الـعـلـيـا أو أحـد أعـضـائـهـا أو
لـجـانـه الـعـامـلـة تـعـاقـب بـعـقـوبـة مـالـيـة ال تـقـل عـن  24وحـدة وال تـزيـد عـن
 244وحـدة  ،وذلـك بـعـد تـحـقـيـق تـجـريـه الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـتـحـقق مـن عـالقـة
الـجـمـعـيـة بـالـمـخـالـفـة .
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الـمـــادة :27 – 1
كـل جـمـعـيـة يـتـبـيـن وجـود تـزويـر مـعـلـومـات فـي كـشـوفـات إداريـيـهـا لـمـبـاراة مـا
تـعـاقـب بـعـقـوبـة مـالـيـة ال تـقـل عـن  24وحـدة وال تـزيـد عـن  244وحـدة .

الـمـــادة :28 – 1
تـعـتـبـر الـجـمـعـيـة الـمـشـطـوبـة نـهـائـيـا" مـن عـضـويـة االتـحـاد بـحـكـم الـتـي لـم
تـشـارك فـي الـدوري وتـحـتـسـب مـن ضـمـن الـعـدد الـمـلـحـوظ فـي أنـظـمـة الـهـبـوط
والـصـعـود .

الـمـــادة :29 – 1
كـل جـمـعـيـة ال تـلـتـزم الـتـقـيـد بـتـنـظـيـم االتـحـاد ألي مـبـاراة لـهـا شـروطـهـا وقـواعـدهـا
الـتـنـظـيـمـيـة الـتي تـمـنـع إقـامـة مـبـاريـات أخـرى مـتـزامـنـة مـعـهـا أو مـتـجـاورة مـعـهـا
جـغـرافـيـا" عـلـى سـبـيـل الـمـثـال ال الـحـصـر  ،أو تـرفـض أو يـرفـض العـبـوهـا
وإداريـوهـا تـسـلـم الـجـوائـز الـمـخـصصـة لـهـا أو لـهـم مـثـل الـكـأس والـمـيـدالـيـات  ،أو
رفـض الـحـضـور والـمـشـاركـة فـي مـراسـم الـتـتـويـج للـفـرق الـفـائـزة  ،وسـوى ذلـك مـن
سـلـوك سـلـبـي فـي مـواجـهـة االجـراءات الـتـنـظـيـمـيـة األخـرى الـتـي يـكـون االتـحـاد قـد
حـددهـا  ،تـعـاقـب بـعـقـوبـات مـالـيـة تـحـددهـا الـلـجـنـة الـعـلـيـا وتـتـراوح بـيـن  24و 244
وحـدة  .ويـمـكـن للـجـنـة الـعـلـيـا أن تـحـرم الـجـمـعـيـة الـمـخـالـفـة مـن الـمـكـافـأة الـمـالـيـة
الـمـخـصـصـة لـهـا أصـال" إضـافـة إلـى الـعـقـوبـة الـسـابـق ذكـرهـا أعـاله .
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 -2نـظــام عـقـوبــات الالعـبــيــن
الـمـــادة : 1 -2
كـل العـب يـوقـع عـلـى كـشـف أكـثـر مـن جـمـعـيـة أو هـيـئـة واحـدة يـثـبـت تـوقـيـعـه األول
تـاريـخـا"  ،ويـوقـف عـن الـلـعـب مـدة سـنـة مـن تـاريـخ قـرار الـعـقـوبـة  .وتـضـاعـف
الـعـقـوبـة لـدى تـكـرار الـمـخـالـفـة ( .يـسـتـثـنـى مـن ذلـك الالعـبـون الـمـوقـعـون عـلى
كـشـوف جـمـعـيـة واحـدة وهـيـئـة واحـدة فـي آن مـعـا" ) .

الـمـــادة : 2 – 2
كـل العـب يـخـرجـه الـحـكـم مـن الـمـلـعـب فـي الـمـبـاراة الـرسـمـيـة لـسـوء سـلـوكـه أو
لـمـخـالـفـتـه قـانـون الـلـعـب  ،يـوقـف عـن الـلـعـب مـبـاراة رسـمـيـة واحـدة وتـالـيـة
مـبـاشـرة لـتـاريـخ الـمـخـالـفـة .
أما إذا حدثـت المـخـالـفـة خـالل مــبـاراة وديـة  ،فـيـوقـف الالعـب الـمـخـالـف عـن لـعـب
مـبـاراة وديـة واحـدة تـلـي تـاريـخ المـخـالـفـة .
وتـقـتـصـر مـفـاعـيـل هـذه الـمـادة عـلـى الـمـوسـم الـريـاضـي الـذي تـكـون الـمـخـالـفـة
حـدثـت خـاللـه .

الـمـــادة : 3 – 2
كـل العـب يـخـرجـه الـحــكـم فـي الـمـبـاراة الـرسـمـيـة نـتـيـجـة إنـذاريـن (بـطـاقـتـيـن
صـفـراويـن)  ،يــوقـف عـن الـلـعـب مـبـاراة رسـمـيـة واحـدة وتـالـيـة مـبـاشـرة لـتـاريـخ
الـمـخـالـفـة .
أما إذا حدثـت الـمـخـالـفـة خـالل مـبـاراة وديـة  ،فـيـوقـف الالعـب الـمـخـالـف عـن لـعـب
مـبـاراة وديـة واحـدة تـلـي تـاريـخ الـمـخـالـفـة .
وتـقـتـصـر مـفـاعـيـل هـذه الـمـادة عـلـى الـمـوسـم الـريـاضـي الـذي تـكـون الـمـخـالـفـة
حـدثـت خـاللـه .

الـمـــادة : 4 – 2
الالعـب الـذي يـشـتـم الالعـبـيـن اآلخـريـن أو يـسـلـك مـسـلـكـا" شـائـنـا" تـجـاهـهـم أو
يـشـتـم أو يـسـلـك مـسـلـكــا" شـائـنــا" بـحـق الـمـتـفـرجـيــن أو االداريـيــن أثـنــاء أو قـبــل
أو بـعـد أيـة مـبـاراة داخـل الـمـلـعـب أو خـارجـه يـعـاقـب بـالـتـوقـيـف عـن الـلـعـب
مـبـاراتـيـن ( )2تـلـيـان مـبـاشـرة" تـاريـخ الـمـخـالـفـة .
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الـمـــادة : 5 – 2
الالعـب الـذي يـشـتـم الـحـكـم أو يـحـاول االعـتـداء عـلـيـه ويـسـعـى للـوصـول إلـيـه بـقـصـد
ضـربـه بـيـده أو بـأيـة وسـيـلـة أخـرى  ،أو يـدفـعـه  ،أو يـعـتـدي عـلـيـه بـالـبـصـق  ،أو
يـقـذفـه بـالـكـرة أو بـأيـة أشـيـاء صـلـبـة أو غـيـر صـلـبـة  ،يـوقـف عـن اللـعـب ثـالث ()3
مـبـاريـات تـلـي مـبـاشـرة" تـاريـخ الـمـخـالـفـة .

الـمـــادة : 6 – 2
الالعـب الـذي يـشـتـرك فـي إحـداث الـشـغـب قـبـل أو أثـنـاء الـمـبـاراة أو بـعـدهـا  ،أو
يـحـرض الجـمـهــور إلثـارة الـفـوضـى وأعـمـال الـشـغـب وإذكـاء الـفـتـن بـقـصـد الـتـأثـيـر
عـلـى قـرارات ومـواقـف الـحـكـم أو تـعـطـيـل الـمـبـاراة  ،يـوقـف عـن اللـعـب سـت ()6
مـبـاريـات تـلـي مـبـاشـرة" تـاريـخ الـمـخـالـفـة .

الـمـــادة : 7 – 2
الالعـب الـذي يـضـرب الـحـكـم بـأيـة وسـيـلـة كـانـت  ،أثـنـاء أو قـبـل أو بـعـد الـمـبـاراة ،
داخـل الـمـلـعـب أو خـارجـه  ،أو يـمـزق تـقـريـر الـمـبـاراة  ،أو ثـيـاب الـحـكـم  ،تـطـبـق
بـحـقـه وحـق جـمـعـيـتـه الـعـقـوبـات الـتـالـيـة :
 - 1تـوقـيـف الالعـب لـمـدة سـنـة .
 - 2تـوقـيـف الالعـب نـفـسـه مـدة خـمـس سـنـوات فـي حـال تـكـراره الـمـخـالـفـة .
 - 3مـعـاقـبـة الـجـمـعـيـة الـتـي يـنـتـمـي إلـيـهـا الالعـب الـمـخـالـف وفـقـا" لـمـا نـص
عـلـيـه الـبـنـد ( )1مـن الـمـادة  26-1مـن نـظـام عـقـوبـات الجـمـعـيـات .

الـمـــادة : 8 – 2
الالعـب الـذي يـضـرب العـبـا" آخـر مـنـافـسـا" لـه أو زمـيـال" أثـنـاء الـمـبـاراة  ،يـوقـف
عـن اللـعـب ثـالث ( )3مـبـاريـات تـلـي مـبـاشـرة" تـاريـخ الـمـخـالـفـة  .أمـا إذا حـصـل
الـضـرب بـعـد الـمـبـاراة أو قـبـلـهـا داخـل الـمـلـعـب  ،فـيـوقـف عـن اللـعـب سـت ()6
مـبـاريـات تـلـي مـبـاشـرة" تـاريـخ الـمـخـالـفـة .

الـمـــادة : 9 – 2
الالعـب الـذي يـرفـض مـغـادرة الـمـلـعـب بـنـاء عـلـى طـلـب حـكـم الـمـبـاراة وبـعـد
إعــطـائـه مـدة قـصـيـرة مـن الـوقـت (إنـذار بـالـمـغـادرة) يـحـددهـا الـحـكـم نـفـسـه  .وفـي
حـال امـتـنـاع الالعـب مـن الـخـروج  ،يـعـلـن الـحـكـم انـتـهـاء الـمـبـاراة وبـعـاقـب الالعـب
بـالتـوقـيـف لـمـدة سـتـة أشـهـر  .كـمـا تـعـاقـب الـجـمـعـيـة الـتـي يـنـتـمـي إلـيـهـا الالعـب
المـخـالـف بخـسـارة الـمـبـاراة طـبـقـا" للـمـادة  13-1مـن نـظـام عـقـوبـات الـجـمـعـيـات .
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الـمـــادة : 11 – 2
الالعـب الـمـوقـوف الـذي يـشـتـرك فـي مـبـاراة مـا  ،يـوقـف عـن الـلـعـب مـبـاراة مـمـاثـلـة .
أمـا إذا شـارك في أكـثـر مـن مـبـاراة وهـو مـوقـوف  ،فـيـتـم إيـقـافـه عـن الـلـعـب مـجـددا"
عـددا" مـن الـمـبـاريـات يـكـون مـسـاويـا" لـعـدد الـمـبـاريـات الـتـي يـكـون قـد شـارك فـيـهـا
مـن دون أهـلـيـة .

الـمـــادة : 11 – 2
الالعـب الـذي يـرتـكـب مـخـالـفـة مـسـلـكـيـة بـحـق الـلـجـنـة الـعـلـيـا يـعـاقـب بـمـا يـأتـي :
 - 1الالعـب الـذي يـتـهـجـم عـلـى الـلـجـنـة الـعـلـيـا أو أحـد أعـضـائـهـا أو لـجـانـهـا
الـعـامـلـة بـأيـة وسـيـلـة كـانـت يــوقـف عـن لـعـب أربـع ( )4مـبـاريـات تـلـي
مـبـاشـرة" تـاريـخ الـمـخـالـفـة .
 - 2الالعـب الـذي يـشـتـم الـلـجـنـة الـعـلـيـا أو أحـد أعـضـائـهـا أو لـجـانـهـا الـعـامـلـة
يـوقـف لـمـدة سـتـة أشـهـر .
 - 3إذا تـجـاوزت الـمـخـالـفـة مـا هـو وارد فـي الـبـنـديـن  1و  2أعـاله  ،تـتـخـذ
الـلـجـنـة الـعـلـيـا مـا تـراه مـنـاسـبـا" مـن أشـد الـعـقـوبـات عـلـى أال تـتـجـاوز مـدة
الـتـوقـيـف ثـالث سـنـوات .

الـمـــادة : 12 – 2
فـي حـال إخـراج العـب مـن الـمـلـعـب (مـطـرودا") ألي سـبـب كـان  ،وحـالـت ظـروف
دون اجـتـمـاع الـلـجـنـة الـعـلـيـا التـخـاذ الـقـرار الـمـنـاسـب بـحـقه  ،عـلـيـه أن يـمـتـنـع
تـلـقـائـيـا" عـن الـلـعـب إلـي حـيـن صـدور قـرار الـلـجـنـة الـعـلـيـا فـي حـقـه  ،أو صـدور
قـرار لـجـنـة الـطـوارئ إذا دعـيـت إلـى االجـتـمـاع وبـت الـمـخـالـفـة  ،عـلـى أن يـعـمـل
بـالـعـقـوبـة اعـتبـارا" مـن تـاريـخ حـدوث الـمـخـالـفـة .

الـمـــادة :13 – 2
لـلـجـنـة الـعـلـيـا لالتـحـاد الـحـق فـي إجـراء الـتحـقـيـق فـي شـأن أحـداث الـمـبـاريـات ،
وإنـزال الـعـقـوبـات بـحـق مـن تـثـبـت إدانـتـهـم فـيـهـا مـهـمـا تـعـددت صـفـاتـهـم  .وتـطـبـق
جـمـيـع أحـكـام هـذه الـمـواد فـي جـمـيـع الـبـطـوالت الـرسـمـيـة الـتـي يـنـظـمـهـا االتـحـاد
ولـجـمـيـع الـفـئـات والـدرجـات .
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الـمـــادة :14 – 2
ل ـدى اتـخـاذ قـرار بـمـعـاقـبـة أي العـب بـاإليـقـاف ألي مـدة زمـنـيـة  ،يـوقـف الالعـب
إلـزامـيـا" مـبـاراة رسـمـيـة واحـدة عـلـى األقـل تـلـي مـبـاشـرة قـرار العـقـوبـة المـتـخـذ
بـشـأن المـبـاراة التـي حـدثـت فـيـهـا المـخـالـفـة  ،فـي حـال كـانـت العـقـوبـة نـاجـمـة عـن
مـخـالـفـة مـرتـكـبـة خـالل مـبـاراة رسـمـيـة .
إذا حـدثـت الـمـخـالـفـة فـي خـالل مـرحـلـة مـعـيـنـة مـن الـبـطـوالت الـرسـمـيـة  ،او تـراكـم
عـدد االنـذارات بـالـبـطـاقـة الـصـفـراء الـى حـد مـا هـو مـوجـب اليـقـاف الالعـب
الـمـخـالـف حـسـب الـنـظـام الـمـعـتـمـد للـبـطـولـة  ،حـيـث لـم يـعـد مـتـاحـا" تـنـفـيـذ
الـعـقـوبـة (لـمـدة زمـنـيـة أو عـدد مـن المـبـاريـات) بـالالعـب الـمـخـالـف خـالل الـمـوسـم
الـراهـن  ،فـإنـه ال يـجـوز والـحـال هـذه أن تـمـتـد مـفـاعـيـل هـذه الـعـقـوبـة لـتـطـال الالعـب
إيـقـافـا" فـي الـمـوسـم الـتـالـي  ،حـيـث يـلـزم الالعـب أو نـاديـه بـدفـع غـرامـة مـالـيـة إلـى
االتـحـاد بـدال" عـن عـقـوبـة االيـقـاف  ،عـلـى أن تـحـدد الـلـجـنـة الـعـلـيـا قـيـمـة الـغـرامـة
الـمـالـيـة الـبـديـلـة بـحـسـب حـجـم الـمـخـالـفـة الـمـرتـكـبـة مـن جـانـب الالعـب  ،عـلـى أن
تـتـراوح قـيـمـتـهـا بـيـن  2و  24وحـدة .

الـمـــادة :15 – 2
الالعـب الـذي يطـرد مـن المبـاراة بـداعـي خـشـونـتـه مـبـاشـرة (بـطـاقـة حـمـراء)  ،يـعـاقـب
بـااليـقـاف أول مبـاراتـيـن رسمـيـتـيـن  .أمـا إذا حـدثـت المخـالـفـة فـي خـالل مـبـاراة وديـة ،
فيـوقـف الالعـب المـخـالـف عـن اللـعـب فـي مبـاراتـيـن وديـتـيـن تـلـيـان تـاريـخ المخـالـفـة .
وتـقـتـصـر مـفـاعـيـل هـذه الـمــادة عـلـى الـمـوسـم الـريـاضـي الـذي تـكـون الـمـخـالـفــة
حـدثـت خـاللـه .

الـمـــادة :16 – 2
الالعـب الـذي يـتـمـادى فـي شـتـم الـحـكـم  ،يـعـاقـب بـااليـقـاف مـدة تـقـررهـا الـلـجـنـة
الـعـلـيـا وتـراوح مـا بـيـن أربـع ( )4وثـمـان ( )8مـبـاريـات تـلـي مـبـاشـرة" تـاريـخ
الـمـخـالـفـة  ،تـبـعـا" لـمـا تـراه الـلـجـنـة الـعـلـيـا مـوجـبـا" اتـخـاذه مـن عـقـوبـة اسـتـنـادا"
إلـى حـجـم الـمـخـالـفـة الـمـرتـكـبـة .

الـمـــادة :17 – 2
الالعـب الـذي يـتـمـادى فـي الـضـرب أو تـبـادل الـضـرب مـع العـب أو إداري آخـر ،
يـعـاقـب بـاإليـقـاف عـن لـعـب عـدد مـن المـبـاريـات يـتـراوح بـيـن أربـع ( )4وثـمـان ()8
مـبـاريـات تـلـي مـبـاشـرة" تـاريـخ الـمـخـالـفـة  ،وذلـك تـبـعـا" لـمـا تـراه الـلـجـنـة الـعـلـيـا
مـوجـبـا" اتـخـاذه مـن عـقـوبـة اسـتـنـادا" إلـى حـجـم الـمـخـالـفـة الـمـرتـكـبـة  ،وحـجـم
مـسـؤولـيـة كـل طـرف .
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الـمـــادة :18 – 2
الالعـب الـذي يـشـارك فـي الـتـالعـب بـنـتـيـجـة أيـة مـبـاراة بـطـريـقـة مـبـاشـرة أو غـيـر
مـبـاشـرة يـعـاقـب بـاإليـقـاف مـــدة تـصـل إلـى خـمـس سـنـوات اسـتـنـادا" إلـى تـحـقـيـق
تـجـريـه الـلـجـنـة الـعـلـيـا .

الـمـــادة :19 – 2
كـل العـب يـسـتـخـدم فـي سـلـوكـه الـشـائـن حـركـات فـاضـحـة وأفـعـاال" مـخـلـة بـاآلداب ،
يـتـعـرض لإليـقـاف عـن لـعـب عـدد مـن المـبـاريـات يـتـراوح بـيـن خـمـس ( )2وعـشـر
( )14مـبـاريـات تـلـي مـبـاشـرة" تـاريـخ الـمـخـالـفـة  ،وذلـك تـبـعـا" لـمـا تـراه الـلجـنـة
العـلـيـا موجـبـا" اتخـاذه مـن عقـوبـة اسـتـنـادا" إلـى حـجـم الـمـخـالـفـة الـمـرتـكـبـة .

الـمـــادة : 21 – 2
كـل العـب يـتخـاذل فـي أداء واجـبـاتـه الـريـاضـيـة الـفـنـيـة واالنـضـبـاطـيـة فـي
الـمـنـتـخـب الـوطـنـي  ،أو يـمـتـنـع عـن الـتـقـيـد بـالـقـرارات الـصـادرة عـن االتـحـاد أو
االدارة الـمـسـؤولـة عـن الـمـنـتـخـب الـوطـنـي  ،يـعـاقـب بـاإليـقـاف عـن الـلـعـب أيـنـمـا
كـان مـدة ال تــقـل عـن ثـالثـة شـهــور وال تـزيـد عـلـى سـنـه  ،طـبـقـا" لـحـجـم ونـوع
الـمـخـالـفـة الـمـرتـكـبـة الـذي تـحـدده الـلـجـنـة الـعـلـيـا  ،عـلـى أن ال تـقـل عـقـوبـة االيـقـاف
عـن سـت ( )6مـبـاريـات رسـمـيـة تـلـي مـبـاشـرة" تـاريـخ الـمـخـالـفـة .

الـمـــادة :21 – 2
كـل العـب يـرتـكـب مـخـالـفـة مـسـلـكـيـة جـسـيـمـة خـالل دعـوتـه إلـى الـمـنـتـخـب
الـوطـنـي أو خـالل انـتـسـابـه إلـيـه مـنـخـرطـا" فـي صـفـوفـه  ،تـتـخـذ الـلـجـنـة الـعـلـيـا
الـعـقـوبـات الـمـنـاسـبـة بـحـقـه بـااليـقـاف عـن الـلـعـب أيـنـمـا كـان  ،طـبـقـا" لـحـجـم ونـوع
الـمـخـالـفـة الـمـرتـكـبـة الـذي تـحـدده الـلـجـنـة الـعـلـيـا لالتـحـاد .

الـمـــادة :22 – 2
كـل العـب يـشـتـرك فـي تـزويـر هـويــتـه أو شـخـصـيـتـه أو يـنـتـحـل صـفـة أو هـويـة
العـب آخـر أو فـي فـئـتـه أو فـي عـمـره للـمـشـاركـة فـي أي مـبـاراة  ،يـعـاقـب بـاإليـقـاف
عـن الـلـعـب مـدة التـقـل عـن سـنـة كـامـلـة وال تـزيـد عـلـى ثـالث سـنـوات .
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 -3نـظــام عـقـوبــات االداريـيــن
الـمـــادة : 1 -3
كـل إداري يـسـلـك مـسـلـكـا" شـائـنـا"  ،أو يـتـهـجـم عـلـى الـحـكـام  ،أو يـحـرض عـلـى
الـقـيـام بـأعـمـال الـشـغـب  ،يـوقـف عـن الـعـمـل االداري ويـمـنـع مـن دخـول األمـاكـن
الـمـخـصـصـة للـجـهـاز االداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة
شـهـريـن .
أمـا إذا كـان الـمـخـالـف رئـيـسـا" للـنـادي  ،فـيـوجـه إلـيـه االتـحـاد تـحـذيـرا" خـطـيـا" فـي
الـمـرة األولـى  ،يـصـيـر لالتـحـاد بـعـدهـا الـحـق فـي تـوقـيـع الـعـقـوبـة عـلـيـه إذا كـرر
الـمـخـالـفـة للـمـرة الـثـانـيـة خــالل الـمـوسـم الـريـاضـي .

الـمـــادة : 2 -3
كـل إداري يـشــتـم الـجـمعـيـات الـمـنـافـسـة أو إداريـيـهـا أو العـبـيـهـا أو مـدربـيـهــا ،
يـوقـف عـن الـعـمـل االداري ويـمـنـع مـن دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري
والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة شـهـر واحـد .
أمـا إذا كـان الـمـخـالـف رئـيـسـا" للـنـادي  ،فـيـوجـه إلـيـه االتـحـاد تـحـذيـرا" خـطـيـا" فـي
الـمـرة األولـى  ،يـصـيـر لالتـحـاد بـعـدهـا الـحـق فـي تـوقـيـع الـعـقـوبـة عـلـيـه إذا مـا كـرر
الـمـخـالـفـة للـمـرة الـثـانـيـة خـالل الـمـوسـم الـواحـد .

الـمـــادة : 3 -3
كـل إداري يـعـتـدي بـالـضـرب عـلـى الالعـبـيـن أو االداريـيـن مـن جـمـعـيـات مـنـافـسـة ،
يـوقـف عـن الـعـمـل االداري ويـمـنـع مـن دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري
والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة شـهـريـن  ،مـهـمـا كـانـت صـفـتـه
االداريـة فـي الـجـمـعـيـة .

الـمـــادة : 4 -3
كـل إداري يـشــتـم الـحـكـام  ،يـوقـف عـن الـعـمـل االداري ويـمـنـع مـن دخـول األمـاكـن
الـمـخـصـصـة للـجـهـاز االداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة
سـتـة أشـهـر .
أمـا إذا كـان الـمـخـالـف رئـيـسـا" للـنـادي  ،فـيـوجـه االتـحـاد إلـيـه تـحـذيـرا" خـطـيـا" فـي
الـمـرة األولـى  ،ولـدى تـكـراره الـمـخـالـفـة للـمـرة الـثـانـيـة  ،يـتـعـرض للـعـقـوبـة
الـمـنـصـوص عـنـهـا فـي هـذه الـمـادة .
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الـمـــادة :5 -3
كـل إداري يـحـاول االعــتـداء عـلـى الـحـكـم ويـسـعـى للـوصـول إلـيـه لـتـنـفـيـذ االعـتـداء أو
يـدفـعـه بـيـديـه أو يـقـذفـه بـأشـيـاء غـيـر صـلـبـه  ،أو يـعـتـدي عـلـيـه بـالـبـصـق  ،يـوقـف
عـن الـعـمـل االداري ويـمـنـع مـن دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري
والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة سـنـة كـامـلـة .

الـمـــادة :6 -3
كـل إداري يـعــتـدي بـالـضـرب عـلـى الـحـكـم بـأيـة وسـيـلـة كـانـت يـوقـف عـن الـعـمـل
االداري ويـمـنـع مـن دخـول الـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة واألمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز
اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق مـدة سـنـتـيـن  .وفـي حـال تـكـرار الـمـخـالـفـة يـمـنـع
مـن الـعـمـل ومـن دخـول األمـاكـن الـمـخـصصـة للـجـهـاز االداري والـفـنـي الـمـرافـق
للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة تـصـل إلـى خـمـس سـنـوات .

الـمـــادة : 7 -3
كـل إداري يـعـتـدي بـالـضـرب بـأيـة وسـيـلـة كـانـت عـلـى أحـد أعـضـاء االتـحـاد أو لـجـانـه
الـعـامـلـه  ،تـتـخـذ الـلـجـنـة الـعـلـيـا بـحـقـه الـعـقـوبـات الـمـنـاسـبـة وصـوال" إلـى حـد
االيـقـاف مـدة خـمـس سـنـوات .

الـمـــادة :8 -3
تـتـخـذ الـلـجـنـة الـعـلـيـا لالتـحـاد الـقـرارات االنـضـبـاطـيـة كـافـة فـي حـق كـل إداري
يـتـعـرض لالتـحـاد أو أعـضـائـه أو لـجـانـه الـعـامـلـة أو حـكـامـه بـاالهـانـة والـتـجـريـح ،
فـيـوقـف عـن الـعـمـل االداري ويـمـنـع مـن دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز
االداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة تـصـل إلـى سـنـة واحـدة
بـحـسـب حـجـم الـمـخـالـفـة  ،األمـر الـذي تـحـدد الـلـجـنـة الـعـلـيـا خـطـورتـه .
أمـا إذا كـان الـمـخـالـف رئـيـسـا" للـنـادي  ،فـيـوجـه االتـحـاد إلـيـه تـحـذيـرا" خـطـيـا" فـي
الـمـرة األولـى  ،عـلـى أن يـتـعـرض للـعـقـوبـة الـمـنـصـوص عـنـهـا أعـاله لـدى تـكـراره
الـمـخـالـفـة للـمـرة الـثـانـيـة .
ويـمـكـن للـجـنـة الـعـلـيـا لالتـحـاد اسـتـبـعـاد الـتـحـذيـر الـخـطـي الـمـنـوه عـنـه أعـاله  ،لـدى
حـد وث ا لـمـخـا لـفـة ا أل ولـى لـر ئيـس ا لـنـا د ي  ،وا تـخـاذ ا لـعـقـو بـة ا لـمـنـاسـبـة بـحـقـه
مـبـاشـرة بـحـسـب حـجـم وخـطـورة مـخـالـفـتـه الـمـرتـكـبـة .
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الـمـــادة : 9 -3
كـل إداري يـشـارك فـي الـتـالعـب بـنـتـيـجـة أي مـبـاراة بـطـريـقـة مـبـاشـرة أو غـيـر
مـبـاشـرة سـواء بـقـبـولـه مـسـاعـي اآلخـريـن لـديـه لـرشـوتـه  ،أو بـسـعـيـه إلـى إقـنـاع
أطراف آخريـن بقـبـول الرشـوة والتـالعـب بالـنتـيـجـة  ،يعـاقـب بااليقـاف عن العـمـل
االداري ويـمـنـع مـن دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز االداري والفـنـي المـرافـق
للفـريـق والمـنـصة الـرئـيـسـيـة مـدة تـصـل إلـى خـمـس سـنـوات .

الـمـــادة :11 -3
كـل إداري يـقـوم بـأعـمـال وحـركـات مـخـلـة بـاآلداب ويـسـتـخـدم حـركـات مـشـيـنـة
وفـاضـحـة  ،يـعـاقـب بـاإليـقـاف مـدة تـراوح بـيـن سـتـة أشـهـر وسـنـة  ،تـبـعـا" لـمـا تـرى
الـلـجـنـة الـعـلـيـا مـوجـبـا" اتـخـاذه مـن عـقـوبـة اسـتـنـادا" إلـى حـجـم الـمـخـالـفـة
الـمـرتـكـبـة .

الـمـــادة : 11 -3
اإلداري الـذي يـوقـع عـلـى لـوائـح الالعـبـيـن الـمـمـثـلـيـن للـنـادي فـي أي مـبـاراة ،
فـتـتـضـمـن مـعـلـومـات غـيـر صـحـيـحـة تـتـعـلـق بـالالعـبـيـن أو االداريـيـن الـمـسـجـلـيـن
للـمـبـاراة  ،يـعـاقـب بـاإليـقـاف مـدة تـصـل إلـى سـنـة واحـدة .

الـمـــادة : 12 -3
كـل اداري يـسـلـك مـسـلـكـا" غـيـر ريـاضـي غـيـر وارد فـي مـواد هـذا الـنـظـام  ،يـعـاقـب
بـااليـقـاف عـن الـعـمـل االداري  ،ويـمـنـع مـن دخـول الـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة واألمـاكـن
الـمـخـصـصـة للـجـهـاز االداري والـفـنـي للـفـريـق مـدة تـتـراوح بـيـن أسـبـوع عـلـى األقـل
وشـهـر عـلـى األكـثـر .

بـيــروت  4تـشـريـن األول 2414
االتـحـاد الـلـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم
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